
Majdan Sopocki

wita Was!

Sopot to nie tylko nadmorski kurort, ale take rzeka na Rozto-

czu, nad któr powstaa harcerska stanica. O urokach ycia w
letnim obozowisku Zamojskiej Chorgwi ZHP moecie przeczy-

ta w reportau Jolanty Zdanowskiej na stronie 4.
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Wakacyjny Konkurs Poetycki

Chwilo, trwaj! Jeste tak pikna

Zmierzch

Wieczór
poera soce
czerwone z oburzenia

Ingunn
Jaworzno

To tylko fragment nadesanego
przez ,, Ingunn" wiersza. Jego
dalszy cig jednak Zoty Szersze
uzna za nie dorównujcy poczt-
kowi. Natomiast te trzy wersy -

pi sów zaledwie, a przecie
obraz jake wyrazisty i jake cie-

kawa metafora, prawda? Jeeli
bdziecie podobnego zdania,

wczcie i ten drobiazg do kon-

kursowych utworów, bo przypo-
minam, e po wakacjach czytel-

nicy tej rubryki bd gosowa na
najlepsze wiersze i przyznaj w
plebiscycie swoj nagrod.

Wasza BRZCZYSAWA

Ogrodowa chiszczyzna
MUZEUM

„Jeli chcesz by szczliwy
trzy dni - zabij wieprzka, jeli
chcesz by szczliwy tydzie -

oe si, jeli chcesz by szcz-
liwy cae ycie - zaó sobie
ogródek".
Tak brzmi chiska recepta na

szczcie, któr - sdzc po wie-
oci sytych i onatych, spraw-
dza na sobie wielu wacicieli
grzdek. Chiskie ogrody cha-
rakteryzoway si urozmaice-
niem terenu, mnogoci rolin i

sztucznych ska, jezior z wys-
pami, potokami, wodospadami,
grotami, pagodami, altanami, do
których prowadziy krte drogi i

mostki. Od poowy XVII wieku
ogrodowa chiszczyzna znajduje

swoich naladowców w Europie,

a jej lady mona znale midzy
innymi w Puawach i w azien-
kach. ,

ROZBITYCH

SAMOCHODÓW
(PAP). W Turcji istnieje

muzeum rozbitych samochodów.
Zorganizowano je jako przes-

trog dla tureckich kierowców
majcych opini najgorszych na
wiecie. Bo te statystyka wska-
zuje, e wanie ten kraj dziery
pierwszestwo o ile chodzi o
iczb katastrof drogowych.

Rocznie ginie w Turcji okoo
30 tysicy osób w katastrofach.

Wikszo wypadków ma miej-

sce na autostradach. Statysty-

cznie na milion pojazdów ginie

tam 4 000 osób. Jest to najwik-
szy wskanik wiatowy. Drugie

miejsce zajmuje na tej licie Por-

tugalia, trzecie Jugosawia.

SYNNA MYSZKA MIKI

ZA 110 TYS. DOLARÓW

Za t ogromn kwot sprze-

dano na aukcji firmy Christie's

rysunek przedstawiajcy Myszk
Miki autorstwa Walta Disneya.
Narysowa go w 1935 roku w
ksidze dla goci swych przyja-

ció z Hollywood, dlatego te na
rysunku widnieje dedykacja:
,,Dla Tai i Harry'ego z najlep-

szymi yczeniami od Myszki Miki

i Walta Disneya".
Warto przypomnie przy tej

okazji, e najsynniejsza mysz
Stanów Zjednoczonych zostaa
stworzona przez wspólnika Dis-

neya Uba Iwerksa, który od-
sprzeda pomys za niecae 3

tysice dolarów. Czy móg
wówczas przypuci, jakiego

skarbu pozbywa si w tej tran-

sakcji? (b)

k. -
t*1

,, Drogi WIT-ku, pisz do ciebie

z Brodnicy, mojego rodzinnego
miasta. Niedugo wyjedam na

wakacje w Bory Tucholskie.

Chciaam ciebie zaprosi na
Pojezierze Brodnickie. Najwik-
sze jezioro tego pojezierza to

Wielkie Partczyny. Warto tu

take zobaczy Rytychbota, Ba-
chotek, Niskie i Wysokie Bró-

dno..."

Ania z Brodnicy
Zaproszenie Ani przekazuje

WIT-ek wszystkim czytelnikom

„wiata Modych", a przy okazji

- Ania podpowiada, aby przed

wizyt na Pojezierzu Brodnickim
zajrze do czwartego numeru
miesicznika ,, Poznaj swój kraj"

z 1988 r. - cay numer powi-
cony temu regionowi!

• „ Robimy wszystko, co nam
przyjdzie na myl, sypiamy raz w
nocy, drugi raz w dzie, ta-
czymy i w ogóle dokazujemy tak,

e czasem zasugiwalibymy na
to, eby nas zamkn w domu
obkanych..."

Wiecie, kto tak si zachowywa
w czasie wakacji? Trudno uwie-

rzy, ale póniejsza dwukrotna

WIT-ek - Wakacyjny Infor-

mator Turystyczny. Sezono-
wa agencja „wiata Mo-
dych". Korzysta z informacji
czytelników, zbiera wakacyj-
ne plotki, przekazuje nowinki
z tras turystycznych.
Bye... widziae... wiesz...

chcesz, aby inni zobaczyli to

co Ty - napisz do WIT-ka.
WIT-ek w kadym waka-

cyjnym numerze „wiata
Modych".

1

laureatka Nagroda Nobla, naj-

wiksza polska uczona. Ta sama,
która odkrya rad czyli Marysia

Skodowska.
WIT-ek bardzo zachca wszyst-

kich, którzy bd lub s w War-
szawie do wizyty w domu naj-

synniejszej kobiety XX wieku.

Midzy Starym a Nowym Mia-

stem, na ulicy Freta urodzia si
w 1867 roku Maria. Tu jest teraz

jej muzeum.
Spacerujc Traktem Królew-

skim zajrzyjcie na podwórko
Krakowskiego Przedmiecia 66

(obok Domu Polonii). Zobaczy-
cie oficyn i wanie w niej

moda Maria robia pierwsze

dowiadczenia fizyczne.

Na ulicy Wawelskiej w 1925
roku sawna ju Marii Skodow-
ska-Curie uczestniczya w uro-

czystociach pooenia kamienia
wgielnego pod budow Insty-

tutu Radowego - obecnie Insty-

tutu Onkologii. Dzi stoi zamy-
lona (pomnik duta Ludwiki
Nitschowej - tej samej, która

stworzya pomnik Syreny) na

skwerze przed Instytutem swo-
jego Imienia.

ii

BIELSKO

• WIT-ek namitnie kolekcjo-

nuje widokówki, pocztówki „tury-

styczne" i ma wielu naladow-
ców i korespondentów. Wielu
czytelników podsuwa kolejne

pomysy cykli kolekcjonerskich.

Ostatnio np. Ada Skórska po-
stanowia zbiera pocztówki, na
których s herby przedstawia-
nych miejscowoci...
Lidka Wronka z Lubartowa

wczya si do grona entuzja-

stów pocztówkowych kolekcji -

,,WIT-ku zaczam zbiera pocz-
tówki, na których s dziea sztuki

ludowej. Zwiedzaam skansen
wsi opolskiej i to mnie natchno
tak myl..." \

Mariusz Filipski z Bechatowa
napisa: ,,WIT-ku przebijam ci.
Mam pocztówk, na której s
zdjcia, jest plan i jest herb.

Moesz sobie t pocztówk za-

chowa w swoich zbiorach..."



Konkurs

„A LATO BYO
PIKNE

TEGO ROKU"

...ogoszony przez Gdask Chorgiew
ZHP, Polskie Radio i redakcj wiata Mo-
dych" w zwizku z 50 rocznic wybuchu II

wojny wiatowej zosta zakoczony.
30 maja szecioosobowe jury dokonao

losowania atrakcyjnych nagród.

Szczliwcami, którzy wyjad na obozy
zagraniczne do Leningradu, Czechosowacji
i Bugarii zostali: Agnieszka Ptak z Sulejowa,

Robert Pataj z Dblina i Magorzata Tymra-
kiewicz z Kluczborka. Obóz eglarski w Har-

cerskim Orodku Morskim w Pucku wyloso-

wano dla Izabeli Prac z Sona, natomiast

obóz harcerski w Borach Tucholskich dla

Joanny Grai z Rudy lskiej i Adama By-
skosza z Dolnobrodów. Na trzydniowy rejs

po Zatoce Gdaskiej wypyn Dorota Kotas z

Powie - Witowa, Agnieszka Zielenkiewicz z

Biaegostoku i Adriana Romaska z Nowej
Soli.

Posiadaczami dwuosobowego namiotu zo-

stali Kasia i Tomek Sozascy ze Studzienic,

plecaka - Magosia Chwil z Zamocia, za
worków turystycznych - Monika Wronka z

Poznania, Kasia Barejczuk z Zamocia,
Darek Czarnecki ze Smarowej, Ewelina
Samaciuk z Sdziszowa i Agnieszka Zosiuk z

cka.
Najmodszy z czonków jury, 13-letni druh

Krystian Jadewski z 13 Sopockiej Druyny
Harcerskiej wylosowa take dla swoich
kolegów - uczestników konkursu (którzy

nadesali prawidowe odpowiedzi) 5 gier

science fiction i 10 kaset magnetofonowych.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, y-

czymy wietnego wypoczynku na obozach i

rejsach oraz poytku z pozostaych nagród.
Redakcja

3 i co nam gigant}1
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Kiedy dostaam list od Ewki, byam wnie-

bowzita. Przyjad z Bak do Krakowa na
piciodniow wycieczk szkoln. Nareszcie

si zobaczymy! Mam si z nimi spotka w
sobot o 14.00 w restauracji ,,Pod zot kot-

wic", gdzie bd je obiad.

W sobot stawiam si punktualnie o 14.00.

Oczekujc wycieczki zastanawiaam si: jacy

bd ci Ewki ludzie, jak si wobec mnie
zachowaj, jak to wszystko wypadnie?

Dotarli na ten obiad okoo 16. Dopiero po
wylewnym powitaniu z Basi i Kociakiem
mogam przyjrze si reszcie grupy. Byli to

ludzie w rónym wieku, od maluchów z

czwartych klas do ósmoklasistów i jeszcze

starszych. Ju po kilku minutach dao si
zauway, jaka wspaniaa atmosfera panuje
wród nich. Wszyscy si znali (bardzo mnie
to zdziwio) i lubili. Nie byo adnych rónic,

adnego gupiego dystansu w zachowaniu
dziewczyn wobec chopców czy starszych

wobec modszych.
Dlaczego byam taka zdziwiona? Otó w

mojej szkole, najwikszej w Krakowie i jednej

z najnowoczeniejszych w tym miecie, licz-

cej okoo 2000 uczniów i odpowiednio wielu

nauczycieli, nie znam nawet wszystkich

uczniów klas siódmych (równolegych do
mojej), nie mówic ju o modszych czy star-

szych. Pewnie, z widzenia zna si wielu, ale

eby by ze wszystkimi w takiej przyjani?!

A tymczasem w Olsztynku szkoa jest

maa, wszyscy doskonale si znaj, kady
wie o kadym prawie wszystko, przyjani
si ze sob. Przez to wiara jest wietna, na
luzie, nie musi si niczym krpowa, bo i nie

ma przed kim. Nie ma wród nich obcych!
Sami swoi! Ot, na przykad chopak z klasy

siódmej maszeruje najpierw z kolegami ze

swojej klasy, potem drepcze przytulony do
dziewczyny z ósmej, a wreszcie wyjada
cukierki dzieciom z czwartej. Taka szkoa jak

ta w Olsztynku rzeczywicie moe by dru-

gim domem. A co za sens ma szkoa -

gigant, olbrzym? Rozumiem, e... pomieci
wielu uczniów, ale ten huk na przerwach, te

masy uczniowskie przelewajce si z kta w
kt i przede wszystkim obce, drtwe twarze.

To straszne! A jak mczce!
Przez trzy godziny spdzone z przyjaciómi

Ewki poczuam si na krótko jedn z nich.

Tak bardzo chciaam jecha z nimi do
schroniska, eby odwlec chwil rozstania.

Tak nie chciaam wraca do siebie, do tej

durnej wielkiej budy. Odjechali. Nie trac
nadziei, e kiedy jeszcze zobacz Przemka.
Beat, Ak, i... coraz czciej zadaj sobie

pytanie: czy nie lepiej byoby bez wielkich

miast i bez ogromnych, bezdusznych szkó?
Ula K. z Krakowa

- . . ..korespondentka HSt „M"
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Zabawa trwa

Dzi druga porcja zapiewajek na amach
,,M". Tym razem wszystkie propozycje
pochodz od Was. Zostay wybrane z listów:

Katarzyny Giewat z Nowego Scza. Anny
Bosak z Krakowa, Danuty Wooszyn z Piy,

Diany, ..Bajbuca", ..Maej Pieguski" i Dariu-

sza Patyny z Klimontowa. Wszystkim bardzo
dzikuj.
A tym, którzy ju zapomnieli lub w ogóle

nie czytali 68 nr. ,,wiata Modych", gdzie w
rubryce HSI ukazaa si I cz „Antologii

zapiewajek harcerskich", wyjaniam, e
próbuj stworzy zbiór wytworów harcer-

skiej wyobrani. Drug porcj przykadów
znajdziecie poniej, a ja nadal czekam na
Wasze kolejne propozycje.

S. Camilla
Przypominam mój adres: ul. Urocza 1/27,

11-400 Ktrzyn.

Antologia zapiewajek

harcerskich cz II

Przybyli uani pod okienko

a to byy drzwi.

O mój rozmarynie rozwijaj si
Przecie tyle nawozu w ciebie wsypaem

Posza Karolinka do Gogolina
bo kaw rzucili.

Gdzie jest ta ulica?

Gdzie jest ten dom?

Marsz Milczenia

Portret Mao, narysowany wglem na tektu-

ponie podpalony pomykami kilku

wiec. Po chwili tektura pada na ziemi.
Wokó panuje przeraajca cisza.

Trwa tylko chwil, ale mnie wydaje si ona
wiecznoci i wystarcza, bym przypomniaa
sobie wszystkie informacje (co prawda bar-

dzo skpe) o zamieszkach w Pekinie, o
masakrze na Placu Niebiaskiego Spokoju.
Jego tak agodnie brzmica nazwa ju
zawsze kojarzy si bdzie z bestialstwem i

okruciestwem tych, którzy „nazywaj si
przywódcami narodu chiskiego". I chyba
nie tylko mnie, lecz take wszystkim, którzy
w poniedziakowy wieczór 26 czerwca spot-

kali si w Biaymstoku w Marszu Milczenia.
Tym, którzy idc w ciszy, kady z zapalon
wiec, czuli, e s blisko walczcych chi-
skich studentów.
Modzi i starzy, ci, co przeywali w Polsce

walk o prawd i ci, co lata te znaj tylko z

opowiada.
- Wanie dlatego tu przyszedem - powie-

dzia mi znajomy student - e yj w kraju,

który wieki musia walczy o swoje prawa.
Dlatego, e wychowano mnie w poczuciu

KCIK PRZYJACIÓ

Mam 13 lat i kilkadziesit piegów na

twarzy; jestem brunetk o niebieskich

oczach, metr szedziesit, waga 48 kg.

Ucz si dobrze. Mam wielu kolegów i ca
mas koleanek oraz wspania rodzink.

Jestem optymistk - nawet gdy pada deszcz,

a na dworze jest szaro i ponuro czuj, e

Oni wszystko przebudowali...

Sza dzieweczka do iase...

O rany! Las wycili!

*
Po szerokim stawie pywaj abdzie
Co si bd spieszy
Pójd naokoo.

* * *
Jedzie tramwaj jedzie

para z niego bucha.

A dlaczego bucha?
Bo si szyny wygy.

* *
Wci chodzi jak cie
z rkami w kieszeniach

bo tam mia duo pienidzy.

Hej! Przelecia ptaszek

Miaaau!

W murowanej piwnicy

tacowali jeden zbój.

Przybyli uani pod okienko
Przybyli uani pod okienko
Stukali, pukali, wpu panienko
Stukali, pukali, stukli szyb.

Ucieka mi przepióreczka w proso
a ja za ni traktorem.

Tyle na dzi,

Fot.

S. Camilla

Szymaski

poszanowania pragnie i de drugiego
czowieka... I przez to czuj si zwizany z

modzie chisk. A dzisiaj manifestuj
moje JA.

W tumie idcym ulicami miasta zwraca
moj uwag starsza kobieta. Ciemne wosy,
skone oczy. Chinka? Nie pytam jej jednak o
to. Ani o to, dlaczego tu przysza. Zapewne
tak samo jak ja i ludzie idcy obok potpia
to, co dzieje si w Chinach koca XX wieku:
to, e gin modzi ludzie, którzy walcz o
szczcie caego narodu.

Ale s i tacy, którzy tego pamitnego wie-
czoru znaleli si wród nas przypadkiem, ot

tak z nudów dla rozrywki, bo akurat nie mieli

co robi. Wstyd mi, bo to ludzie modzi, bo
jedn z tych osób jest moja koleanka... Do
niej, do jej podobnych nie.dotaro jeszcze, e
Chiny stay si symbolem walki o wolno
czowieka i e udzia w niej powinien mie
kady z nas Bo przecie
' ,,aden czowiek nie jest samoistn wysp
kady stanowi czstk kontynentu...".

Kajka (Choroszcz)
113 BDH Kana

korespondentka HSI „M"

wiat i tak naley do mnie. Lubi sodycze,

ksiki, wity spokój, marzy, pata figle,

mia si, opowiada kaway itp. Nie lubi

ciko pracowa (nie myl tu o nauce) i

nudzi si. Hoduj papuki faliste. Zbieram

opakowania po sodyczach zagranicznych,

znaczki (fauna) i „wiat Modych" od 1981

roku. Kady, kto czuje si osamotniony, ma
kopoty w rodzinie, w szkole itp. lub kto ma
po prostu ochot do kogo napisa, niech

pisze do mnie. Mój adres: Joanna Szaniaw-

ska, ul. Czenikowska 4b/8, Pozna 60-330.

„Ten dziwny
wiat dorosych"

Taki tytu nosi ksika, któr
wanie przeczytaam. Opowiada
ona o przeyciach siedemnastolet-
niej Gosi, której matka (lekarka)

wyjechaa za granic, a ojciec jako
reyser cigle przebywa poza do-
mem. Gosia stara si pozna i zro-

zumie swoich rodziców. Ponadto
musi upora si z nieznon siostr
Ewelin i swoj matur.
Zapewne dziwicie si, koleanki i

koledzy, e pisz do RP list o
ksice. Zapewniam Was, e nie ma
w tym nic dziwnego. Po prostu
chciaabym z Wami wszystkimi po-
dzieli si moj radoci, a jedno-
czenie i smutkiem, poniewa
uwiadomiam sobie, e ksika
opowiada take o mojej rodzinie.

Ojciec poza krajem, a mama z tru-

dem znajduje ctla nas czas (mam
dwie siostry - starsz i modsz). Po
przeczytaniu ksiki zaamaam si i

musz podzieli si z kim moimi
mylami. Wybraam Was.

Nie kademu udaje si rozwiza
wszystkie kopoty. Ja, podobnie jak

Gosia, nie mam przey typu:

chopcy, mio itp. (moj pasj jest

taniec), ale nie umiem „rozgry"
dorosych. Ich poczynania i sposób
bycia to ciemna plama, której przej-

rze na wylot na pewno nie potrafi.

W tej sprawie jestem typow pe-
symistk.
Myl, e niektórzy z Was czuj

podobnie jak ja. To znaczy s prze-

konani, e wiat dorosych jest

dziwny i niekiedy straszy sw
bezwzgldnoci (np. w ksice, o
której pisaam wyej). Moe kto z*

Was zechce napisa do ,,RP" na
poruszony przeze mnie temat?

Wasza Pitnastolatka

Dowiadczony „Mixi
19

Chodz do V klasy. Miaem ju
par dziewczyn, ale zawsze wiedzia-
em, e to tylko zabawa albo szybko
mijajce oczarowanie... Wydaje mi
si, e umiaem zainteresowa
swoj osob te dziewczyny.
Jak naley postpowa z dzie-

wczyn? Stara si, eby ci bar-

dziej poznaa i to z jak najlepszej

strony! Wyka si inteligencj i

mdroci, kad3 mdra dziewczy-
na powinna to doceni. Pamitaj,
nie bd oficjalny, bd wesoy i

umiechnity, najlepiej wiele rzeczy
obracaj w art.
Poznaj jej zainteresowania i w

jaki sposób spróbuj si do nich
przystosowa, ale nie tra wasnej
osobowoci i nie bd sualczym
pieskiem na zawoanie. Potem sto-

pniowo zapraszaj j na spotkanie -

do teatru lub do kina (w zalenoci
od jej zainteresowa). Nie zniech-
caj si. ycz powodzenia!

„Mixr

Licz si tylko czyny...

Majko! (nr 43 „M") Pytasz, jak w
dyskretny sposób masz okaza
Twojemu chopakowi rado z po-
wodu nowego spotkania. Myl, e
oczywicie nie rzucisz mu si na
szyj przy jego nastpnej wizycie,

ale moesz upiec dla niego ciasto

lub zrobi kanapki. Niewane czy
potrawy przygotowane przez Ciebie
bd pyszne, licz si gesty i czyny.
Jarek z pewnoci to doceni.

Przecie on sam jakby
.
okrnymi

drogami" okazuje Ci, e Ci lubi. A
tak

,
.midzy nami", to nie bardzo

Ci rozumiem. Chocia jestem nie-
miaa, gdybym lubia chopca, a on
by to uczucie odwzajemnia! i oka-
zywa mi to w widoczny sposób, to

stanabym na gowie i rkach, eby
mu to równie okaza.

Ewa



Wspomnienia Stokrotki (5)

KANAY
Po nieudanej próbie przebicia si, zgod-

nie z rozkazem dowództwa, przez Ogród
Saski do ródmiecia, z naszej kompanii
prawie nikt nie zosta, a porucznik Kali-

nowski by ranny. Aie nasz duch nie by
zamany. Nie chcielimy opuszcza Sta-
rówki. Jeszcze mamy amunicj - wysa-
dzimy si w powietrze, a std nie wyj-
dziemy! Ale dowództwo ju postanowio.
Nie tylko my tu jestemy - onierze Sta-
rówki, zalepieni powstacy. Jeszcze kryj
si gboko w piwnicach ludzie. Ludzie
zwyczajni, wylknieni, chccy y za
wszelk cen, patrzcy na nas nieraz
wrogo, e to przez nas trac dobytek i bli-

skich. Dla tych ludzi, by ycie nie zgino,
musimy opuci Starówk. Z jakim alem, z

jakim buntem wewntrznym poddajemy si
rozkazowi: Powstacy maj kanaami
przej do ródmiecia.

Idziemy. Póny wieczór. Przed oczami
przede wszystkim czerwono - ruiny pal si
naokoo. Obraz z ,,Pieka Dantego" - a my
suniemy parami jak cienie w ciszy komp-
letnej. Obiega rozkaz, ze ju za par minut
na dany znak mamy pochyli si jak najni-

ej i do wazu. Trzymam mocno za rk
ma. Ju, ju.

Nasi chopcy zrobili wykop a do wazu
kanaowego. Sam waz ubezpieczaj troch
worki z ziemi - mimo to podobno s
zabici. Zatracam poczucie rzeczywistoci.
Huk dzia, karabinów, ogie, cienie ludzkie
- wszystko to miesza si przed oczami.
Rozkaz! Prdko biec do wazu parami i w

dó. Nogi same si spuszczaj i w'a w
jak wod. Cicho. Nie wolno mówi.
Kady gos to mier - Niemcy tyiko czy-
haj, eby zrzuca granaty. Posuwamy si

jak we nie. Nie ma czasu na zatrzymywa-
nie si. Za tob idzie inny -

i tak dalej, dalej
- procesja duchów w jakim makabry-
cznym filmie. Idziemy bez koca. Czasem
od przodu szept: ,,Tu ciszy si jeszcze
bardziej, nie niepokoi si jeli troch
postoimy, bo tu jest waz po niemieckiej
stronie". Czasem syszymy w górze szwa-
rgot niemiecki - wtedy wstrzymujemy
oddech. Czasem dochodz nas wybuchy -

to Niemcy wal w kanay. Ju przewchali,
e chcemy si przedosta do ródmiecia.

Przed mem idzie porucznik Jarzbek -

schnie mu w gardle, co troch wyjmuje
kostk cukru, macza j w

,
.wodzie" i ssie

nie zdajc sobie sprawy co robi. ,,Woda"
siga nam czasem po pachy. Czasem dep-
czemy nogami po czym mikkim. Nie zda-
jemy sobie sprawy, e to ciaa - który z

chopców moe?
Kana coraz wszy. Naraz wybucha

panika. Kto nerwowy wykrzykn, e zab-
dzilimy, e ju idziemy osiem godzin, e
nie mamy przewodnika! Pewno krymy w
kóko i nigdy std nie wyjdziemy! Zaczyna
by coraz goniej. Trzeba opanowa ten
lepy strach. Walimy jeden drugiego po

bie -
,, poczta dalej". - Cicho, gupcy! Czy

chcecie mierci. Niemcy w górze!

Z trudem przeciskamy si na czwora-
kach. Brak oddechu. Ci przed nami stanli.

Co to? - To nic. Podobno to ju. Doszlimy
jednak. Dokd? Znów w ruiny i w gruzy?
Znów bdziemy ucieka od bomb i kul?
Ostronie. Kana zakrca w gór pio-

nowo, ale tak wski, e tgi czowiek chyba
nie przejdzie. Przeciskam si. Kto mi
pomaga. Kto wyciga na powierzchni.
Jak jasno! Chyba biay dzie! Domy!
Naprawd domy! Czy to nasza Warszawa?
Przecie w niektórych domach nawet s
szyby. Patrzcie, patrzcie, domy z szybami!
Czy tu Niemcy nie bombarduj? Czy tu nie

byo walk?
Halina Iycka-Herman

ps. Stokrotka
Zgrupowanie AK Gozdawy

Do koca Powstania Stokrotka praco-
waa w szpitalach ródmiecia. Przydzie-
lono j do patrolu patrolowej Soneczko
przy kompanii kpt. Prusa. Towarzyszya w
akcjach swoim nowym kolegom. Kwatero-
wali na pierwszych liniach.

Powstacom we znaki dawa si .gód.
Stokrotka dostaa czerwonki. Poprosia o
pozwolenie przejcia za Aleje Jerozolim-
skie, w rejony wymarych lub spalonych
domów, gdzie ycie skupiao si w piwni-

cach. Na Wilczej, na diecie z „zupki - mel"
(rzadki kisiel z wody i mki) - podleczya
si. Natychmiast zgosia si do pracy w
szpitalu na ul. Koszykowej. Pomagaa przy

operacjach. Pozostaa tam do koca, do
zawieszenia broni Gdy przyszed rozkaz

opuszczenia Warszawy, ze wzgldu na
ma - kontuzjowanego w 39 r. inwalid
wojennego, nie posza ze swoimi do nie-

woli. Poczya si z ludnoci cywiln i

podzielia jej losy. Jak wspomina - ,,tak

skoczyo si Powstanie, a zacza ge-
henna innego rodzaju - a do odzyskania
Niepodlegoci".

Zapytaam Stokrotk, czy nie chciaaby
wróci do swojego miasta, którym jest

przecie Warszawa? Odpowiedziaa - My-
laam kiedy o tym, ale uwaam, e nie

mam prawa. Przecie jej nie odbudo-
waam...

Opr. (eb)

Plewic,

grzebic.

podlewajc
Wczasach kiedy Wasi ro-

dzice mieli tyle samo lat co
teraz Wy, wiadomoci o aziad-
kach na wsi, pracowitym wuju-
-leniczym w Borach Tuchol-
skich lub ciotce mieszkajcej
hen, gdzie daleko nad mazur-
skim jeziorem, ukrywao si w
towarzyskich rozmowach gbo-
ko i wstydliwie. Za fakt spdza-
nia wakacji na prowincji, a nie w
Bugarii lub na wczasach w jed-

nym z modnych z zadeptanych
kurortów w rodzaju Zakopanego,
Szklarskiej, Sopotu czy Ciecho-
cinka traktowano jako rodzaj

bolesnego i nie zasuonego
zesania. Kto by na wsi pod
Grudzidzem, siedzia w ogró-
dku pod Warszaw lub odpo-
czywa na dziace, plewic, grze-

bic, podlewajc, ten po prostu
nie by nigdzie i zasugiwa co
najmniej na wspóczucie oto-

czenia...

Dopiero kiedy nadeszy cie-

kawe lata siedemdziesite i

nastaa gwatowna moda na
dacze, nawet najbardziej zatwar-
dziae i

,
.wiatowe" mieszczuchy

zatskniy za kawakiem ziemi,

chatk w lesie czy choby nie-

wielkim, ale za to wasnym
ogródkiem. Kto yw, rzuci si
wic do upraw. W sklepach z

nasionami, obok emerytów tra-

dycyjnie ju uprawiajcych wa-
rzywa, owoce, kwiaty, masowo
zaczli si pojawia zupenie
nowi ludzie: lekarze, naukowcy,
dziennikarze, artyci. Rozpocz-
a si gorczkowa wymiana do-
wiadcze wród nowicjuszy. Dla
jednych wasny ogródek sta si
ródem radoci i polem do
popisu dia nie skrpowanej fan-

tazji, innym zaspokoi gwatown
potrzeb posiadania czego

jeszcze, oprócz ony, konta de-
wizowego, psa i samochodu. Ale

zarówno jednym, jak i drugim
przynosi oczywist okazj do
obcowania z przyrod. Kto za,
pozostawszy szczliwym posia-

daczem kawaka ziemi, stawa
przed koniecznoci jej zagos-
podarowania bezradny niczym
dziecko we mgle, próbowa sko-
rzysta z tego, co ju przed wie-

kami wymylili inni. Sztuka za-

kadania ogrodów i przestrzen-

nej kompozycji krajobrazu jest

bowiem równie stara jak wiat...

W zamierzchym redniowie-
czu na przykad, przyklasztorne
wirydarze czyy w sobie walory
uytkowe, estetyczne i magi-
czne. Obok zielników, warzyw-
ników i kwietników sadzono
chtnie drzewa, którym przypi-

sywano cudowne waciwoci.
M in. leszczyn, skutecznie po-
no strzegc od piorunów, i

bez, majcy chroni przed wszel-

kimi chorobami.
Renesansowe ogrody wiec-

kie, zakadane przy królewskich

rezydencjach i zamkach, dwo-
rach monowadców i zasob-
nych mieszczan, pyszniy si
bogactwem architektonicznych

pomysów i nowinek botanicz-

nych, przywoonych niemal ze

CISZY
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wszystkich stron wiata. Kady
urzdza swój ogród tak, jak
chcia - wedle ówczesnej mody,
wasnego gustu i rad ogrodnika.
A ten w XVI wieku zaleca:
„Niech ma szlachcic dwór swój...

na zdrowym placu, na widoku...
niech pynie pod dwór rzeka...

niech za ni bdzie ogród...
przeciwko temu wszystkiemu
niechby stan zwierzyniec cie-
mny, zielony... las lipowy prze-
ciwko, tame zaraz pasieczka".
Bo trzeba Wam wiedzie, e
kompozycja i charakter ogrodu
cile czyy si z jego przezna-
czeniem. W czci cienistej,

wród altan i drzew, przesiady-
wano na rozmowach, kwietna
ka suya do zabaw, rozlege
kompozycje przestrzenne do spa-
cerów, na owy za wypuszczano
si do czci zwanej zwierzy-
cem. Jak atwo si zorientowa,
nie by to wcale may, przydo-
mowy ogródek. Renesansowe
siedziby letnie w Tenczynie,
Solcu, Winiczu, owiczu, Ujaz-
dowie liczyy setki hektarów
powierzchni. Gdzie przecie mu-
siao by miejsce na te wszystkie
labirynty, fontanny, groty, sa-
dzawki i widokowe kopce, tak
typowe dla modnego wówczas
ogrodu woskiego.
Ten rodzaj ogrodu przetrwa w

caej Europie z gor trzy stule-
cia, az do wieku XVIII, kiedy
nów zmienia si moda, a sza-
lestwo w komponowaniu krajo-
brazu osigno swoje apogeum.
Ogrodnicy, zasypywani zamówi-
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niami przez ksine, królów i

arystokracj, przecigali si w
pomysach. Fantazja i rozmach
wydaj si nie mie granic,

koszty tych zabiegów - równie.
Najsynniejszy, najwspanialszy
park w Wersalu, zaprojektowany
przez naczelnego planist Lud-
wika XIV - Andre le Notre'a z

prawdziw francusk elegancj,
oraz ze znajomoci rolin i kli-

matu liczy - bagatela! - 7 km
dugoci i uwaany jest do tej

pory za najpikniejsze dzieo
sztuki ogrodniczej w wiecie. Z
kolei zaprzeczeniem jego har-

monijnej, wypielgnowanej i re-

gularnej kompozycji wzbogaco-
nej architektur kamiennych
rzeb, fontann jest ogród an-

gielski - dziki, ,, potargany", bli-

ski naturalnym ksztatom krajo-

brazu. Jego wpywy sigaj ary-

stokratycznych rezydencji w
Nieborowie, azienkach, a take
XIX-wiecznych krakowskich Plant

i wielu parków miejskich.

Dzisiejsze dacze, dziaki i przy-

domowe ogródki, przez jednych
systematycznie i troskliwie pie-

lgnowane, przez innych za
puszczone na ywio, blisze s
redniowiecznym wirydarzom,
gdzie wszystkiego sadzi si po
trochu, ku radoci dla oka i z

poytkiem dla stou. Oraz z wiar
w magiczn moc wielu rolin,

które nawet jeli nie uchroni
przed chorobami i piorunami, to

na pewno przynios rado i

ucisz na chwil skotowane
nerwy.

1

i
I
1

I

Ani wiszce,
ani Scmtramid*'
Wiszce ogrody Semiramidy

(w legendzie greckiej bya to

córka syryjskiej bogini Derceto),
zaliczane s do jednego z sied-

miu cudów wiata. Ogrody te

jednak, prócz legendy, nie miay
nic wspólnego z Semiramid, nie

byy te wiszce, lecz zaoono
je na tarasach i paskich da-
chach staroytnego Babilonu.
Szkoda te, e nic nie wiadomo
o posadzonych w nich ro-
linach...

Dla systematycznych
1 wytrwaych

Japoskie ogrody s jedn z

form narodowej adoracji przy-

rody i najczciej stanowi kopi
naturalnego krajobrazu. Dlatego
z zaoenia swego s asymetry-
czne, albowiem przyroda nie lubi

powtarza tego samego ukadu
1

kwiatów, krzewów i drzew po
przeciwnej stronie drogi. Na
ogó urzdza si je wokó natu-

ralnych stawów, pieczar i pagór-
ków, a potem cierpliwie i wytr-

wale pielgnuje. Przykadem
bonsai - karowate, kilkunasto-

centymetrowej wyskoci drzew-
ka, które aby wyhodowa w
takiej miniaturowej postaci, trze-

ba dugotrwale, systematycznie i

fachowo przycina.

DOKOCZENIE NA STR. 4-5



pawicy gruszkówce

betonie w lesie

Majdan Sopocki wita Was!
5

kapucie skwarkami

Roztocze to jeden z najpikniejszych skrawków naszego kraju. Lezy na pogra-

niczu Wyyny Lubelskiej i Kotliny Sandomierskiej, czyli w Polsce poudniowo-

-wschodniej. Rzeki s tu jeszcze krysztaowo czyste, a przyroda nieomal nienaru-

szona przez XX-wieczn cywilizacj. Pewne gatunki rolin i zwierzt spotka

mona jedynie tutaj. Tylko na Roztoczu yj jeszcze, na przykad, stepowe chrz-

szcze - krawiec i taraniec, najwikszy motyl w Europie (12 cm rozpitoci skrzy-

de) - pawica gruszkówka, sokó pustueczka, czapla purpurowa, najwikszy wz
krajowy -w Eskulapa (do 2 m dugoci), a w niektórych rzekach swoje siedli-

ska ma pstrg potokowy.

Wanie na piknym Roztoczu rozlo-

kowaa si letnia stanica Chorgwi
Zamojskiej ZHP w Majdanie Sopoc-

kim. Stanic zaczto budowa kilka lat

temu, gównie ze rodków spoecznych.

Powstaa na miejscu dawnej tuczami wi
(oczywicie, deficytowej). Druh Stanisaw

Jarczak, zastpca komendanta hufca w
Tomaszowie Lubelskim, penicy rol na-

szego przewodnika po stanicy, powiedzia:

- Kiedy przyjechaem do Majdanu pier-

wszy raz i usyszaem, e wanie tutaj ma
by stanica, ogarno mnie przeraenie.

Plac, na którym w tej chwili znajduj si
boiska i bienie, ton w bocie. Reszta

poronita bya gsto chwastami...

Dzi na 8-hektarowym terenie, odgro-

dzonym od lasu solidnym, metalowym po-

tem, stoj ju domki, stoówka, magazyn

sprztu obozowego, s te boiska, sko-

cznie, bienie, betonowe chodniki. Bdzie
take amfiteatr i nawet dua oczyszczalnia

cieków, do której podczona zostanie

caa wie. W przyszoci planuje si rów-

nie zagospodarowanie pobliskiego zalewu

na rzece Sopot dla uprawiania sportów

wodnych.
Nasz przewodnik oprowadzi nas naj-

pierw po domkach dla zuchów. Kaemu z

nich patronuj bohaterowie jakiej znanej

bajki. Jest wic domek Kozioka Matoka,

Bolka i Lolka, Pana Kleksa, Pyzy (tej z pol-

skich dróek), a nawet Smerfów. Wystrój

kadego domku zwizany jest z wybran
bajk; s tam wic bajkowe totemy,

malunki na cianach wykonane wasnor-
cznie przez harcerzy, obrazki, rzeby. W
kadej chatce znajduje si dziesi óek
dla zuchów i pokoik dla instruktora.

Bliej zalewu stoj wiksze domki, prze-

znaczone dla druyn specjalistycznych. Tu

jeszcze trwa budowa. Wykoczony jest na

razie jedynie domek Harcerskiej Ligi Mor-

skiej. W najbliszym czasie lokum znajd tu

take: Harcerska Suba Graniczna, dru-

yna MSR-u, poarnicza, a take druyna
lotnicza im. I Brygady Spadochronowej.

Domki wygldaj bardzo solidnie i ele-

gancko. W pomieszczeniach harcówek i

klubów s nawet ceramiczne mozaiki na

cianach! By moe a tak wytworny wys-

trój wntrz uwarunkowany by zamiarem

podejmowania tutaj goci z zagranicy, z

zaprzyjanionych organizacji dziecicych i

modzieowych.
Na terenie stanicy znajduje si take

due pole namiotowe. W domkach i na polu

namiotowym przebywa moe w sumie 350

do 400 harcerzy, nie liczc uczestników

obozów wdrownych czy biwaków, którzy

take bd si mogli tu zatrzyma na dwa-

-trzy dni.

I wona z 100 Ekologicznej Druyny Sro-

I dowiskowej z Tomaszowa Lubelskiego

twierdzi, e na terenie stanicy jest jeszcze

wiele do zrobienia:

-Trzeba tu posadzi wicej drzew, krze-

wów i kwiatów, zasia traw. Szczerze

mówic, to wyrzuciabym std take przy-

najmniej poow tych betonowych chodni-

ków... Jestemy przecie w lesie, a nie na

miejskiej ulicy.

Stanica w Majdanie Sopockim, nowiutka

jak spod igieki, zostaa przekazana przez

fundatorów, czyli Spoeczny Komitet Bu-

dowy (byy wród nich wadze wojewódz-
kie, gminne, a take wiele rozmaitych insty-

tucji i zakadów Zamojszczyzny) harcerzom

Chorgwi Zamojskiej ZHP na samym
pocztku tego lata. Uroczystoci towarzy:

i

Na tle obficie owocujcego, cienistego sadu, posta ony

artysty, nagiego dziecka jaskrawo owietlonego socem i starej

kobiety w ludowym stroju, wygldaj niczym nieoczekiwana

aplikacja. Inne potraktowanie postaci, a inne natury suy pod-

kreleniu odmiennoci obydwu wiatów, które spotkay si w

dziwnym ogrodzie wród girlandów kwiatów, pod skrzydami

monstrualnej, czarodziejskiej waki. Ten obraz Józefa Mehof-

fera, namalowany w 1903 roku, zaliczany jest do najciekawszych

pra artysty. Artysty, który wierzy, e puszczajc wodze fantazji

mona przenikn i zgbi metafizyczn tajemnic wiata...

TOWARZYSTWO^
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Na pótnie i w ogrodzie
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Zapiaszczony raj

Rajski ogród - symbol wie-

cznej wiosny i szczcia, to

miejsce pierwszego pobytu bib-

lijnego czowieka, pene piknych

owocowych drzew i bujnej ro-

linnoci. To równie obszar bli-

skiego wspóistnienia z przyro-

ó\ miejsce odprenia, zabawy i

oderwania si od rzeczywistoci.

Dzi nazwa ta odnosi si do

Mezopotamii (krainy wchodzcej
w skad Iraku i Syrii) i brzmi

nieco ironicznie z uwagi na

obszar i liczb rozcigajcych

si tam pusty.

Ssiad z dziaki równym rz-

dem posadzi poziomki, je-

yny, porzeczki, bo lubi wie-

dzie, e je nie pryskane...

Pan Henio bierze leak, koc i

poduszeczk, rozkada to wszy-

stko pod drzewem na trawie i z

góry zaznacza, e nawet palcem

nie kiwnie, bo dosy si naharo-

wa przez okrgy tydzie...

A pan Bazyli Albiczuk ,
twórca

ludowy i malarz z Dbrowicy

Maej (wsi pooonej nie opodal

Biaej Podlaskiej), siga po wia-

dro i zabiera si do podlewania

swojego niezwykego ogrodu.

Dlaczego niezwykego? Jego

ogród to kawaek innego wiata,

to poezja i bajka. Bogactwo cie-

kawych odmian, rozmaitoci

form, barw i zapachów. To kpy
floksów i czupryny hemerocali-

sów, wysmuke dziewanny o nie-

spotykanych kolorach i snopy

mity. Naparstnica i solidago. To

spotkanie rolin ogrodowych i

polnych, starannie zakompono-

wanych w ogrodzie i na pótnie.

o pan Bazyli Albiczuk maluje

swoje ogrody - nimi zasyn na

cay wiat. To jest jego odkrycie

i jego wielka mio. Maluje z

pasj i przyjemnoci, tak
sam, z jak je pielgnuje. Dla

niego natura, roliny, ptaki to

rado ycia, pogoda ducha,

harmonia i spokój. To zdrowie,

które mimo osiemdziesitki na

tyle jeszcze dopisuje, e pozwala

wybra ze studni i roznie po

ogrodzie kilkadziesit wiader

wody. Jak mylisz, czy trzeba

doy tak sdziwego wieku, eby
zrozumie, doceni i pozna
tajemnicz, magiczn moc ogro-

dów?...

Obawiam si, e jako tego

zdjcia w adnym stopniu nie

oddaje charakteru malarstwa i

urody ogrodów Bazylego Albi-

czuka. Jeli chcesz pozna je

lepiej, poycz z biblioteki ksik
Lecha Borskiego pt. ,,lady

raju". Moe znajdziesz w niej to,

co Ci zachwyci. Moe sam
namalujesz swój ogród - z

natury lub wyobrani. Spróbuj,

masz czas do koca wakacji.

Czekamy na Twoje ogrody
(technika i wielo prac do-

wolna), do 15 wrzenia. Prze-

syk zapakuj tak, aby nie pog-

niota si w drodze, bo naja-

dniejsze prace wydrukujemy w
gazecie i nagrodzimy. A na

kopercie, obok adresu redakcji:

„wiat Modych", ul. Mokotow-
ska 24, 00-561 Warszawa, dopisz

koniecznie „W moim ogrodzie".

O ogrodach opowiadaa
TERESA MACISZEWSKA

Fot. B. Martyniuk

szya take galowa inauguracja Harcerskiej

Akcji Letniej'89. Niestety, nie odbyo si
bez dugich przemówie, podzikowa,
wrczania odznacze i kwiatów. Niejed-

nemu zuchowi i harcerzowi, stojcemu cae
dwie godziny na baczno w penym
socu zrobio si sabo (na wasne oczy
widzielimy!) Niejeden te z pewnoci
zadawa sobie pytanie przy obiedzie w
wyoonej kafelkami stoówce, dlaczego ma
je kapust ze skwarkami, podczas gdy
innych podejmuje si przy osobnym stole

kotletem schabowym i saatkami.
Cae szczcie, e Roztocze jest tak pi-

kne, i o podobnych sprawach dugo nie

warto myle. W pobliskim lesie jagody i

poziomki zbieralimy penymi garciami, a

na kach wypatrywalimy pawicy grusz-

kówki. Niestety nie udao nam si z ni
spotka. Jestemy jednak przekonani, e
uda si to wielu harcerzom przebywajcym
na stanicy w Majdanie Sopockim. Wystar-

czy, e bd mieli uszy i oczy szeroko
otwarte...

JOLANTA ZDANOWSKA
Fot. Mieczysaw Wodarski

Na zdjciach:
1. Przekazanie stanicy harcerzom po-
czone byo z galow inauguracj HAL-u.
Niestety, nie obyo si bez oficjalnego,

sztywnego apelu, który trwa a dwie
godziny...

2. Ci, którzy zostali w stanicy na obozie,

bardzo szybko rozpoczli harce
3. Komu kapusta, komu schabowy...?

Poplony to byo kiedy modne sowo.

Radio, prasa i telewizja zachcay rolników

do siewu poplonów czyli uprawy plonu

drugiego po zebraniu rzepaku, yta lub

jczmienia. Teraz o poplonach nie sycha,
lecz to nie przeszkadza bymy bez radiowej

zachty wysiali w ogródku rzodkiewk.

Wanie poowa sierpnia jest dobrym okre-

sem do wysiewu rzodkiewki i wielu innych

warzyw na zbiór jesienny.

Rzodkiewka
Wymaga gleby yznej, próchniczej i obfi-

tego podlewania. Na zbiór jesienny najle-

piej jest uprawia odmiany o krótkim okre-

sie wegetacji. Silesia, Cherry Bell i Tetra

Iowiecka. Rzodkiewk wysiewamy w
rzdki odlege co 10-20 cm. W rzdku ro-

liny powinny by nie gciej jak co 2 cm.

Jeli wzejd gciej, trzeba je przerwa.

Rzodkiew
Jest to doskonae warzywo jesienne do

przyrzdzania surówek. Wymagania ma
podobne jak rzodkiewka. Rzodkiew siejemy

w rzdki odlege od siebie co 40-50 cm. Po

wzejciu roliny przerywamy, aby zostay w
rzdku co 6-8 cm.

Rzepa
Rzep mona wykorzysta jesieni i zim

do przyrzdzania surówek. Wymagania ma
niewielkie, uronie na kadej glebie. Na-

siona wysiewamy w sierpniu w rozstawie

40-50x10-15 cm. Mona sia gciej, lecz

trzeba póniej roliny przerywa.

Szpinak.

Szpinak na zbiór jesienny naley wysie-

wa na pocztku sierpnia w rzdki co 20-30

cm. Szpinak lubi gleb dosy yzn i obfite

podlewanie.

Koper
Koper jest rolin mao wybredn. Uro-

nie na kadej glebie. Mona go sia cay
sierpie, najlepiej rzdowo co 10-30 cm
rzd od rzdu. Mody koperek ma szerokie

zastosowanie w kuchni, poprawia smak
wielu potraw.

Saata
W sierpniu wysadzamy na zagonki saat

w rozstawie 40-30 cm i wysiewamy nasiona

odmiany o krótkim okresie wegetacji, na

przykad As 44 na zbiór pónojesienny.

Roliny z siewu sierpniowego wymaga
bd okrycia z folii w padzierniku i

listopadzie.

Zielono mi (203)

W poowie sierpnia

czas na siew

poplonów

Szczypiorek
Szczypiorek mona wysiewa w sierpniu

do gruntu, do misek lub skrzynek balkono-

wych z przeznaczeniem do pdzenia.

Szczypiorek wymaga yznej gleby podob-

nie jak rzodkiewka. W gruncie siejemy go w
rzdki co 20-30 cm. Szczypiorek wysiany

do naczy przeniesiemy zim do mieszka-

nia dla przyspieszonej uprawy.

Roszponka
Roszponka jest gatunkiem saaty zimuj-

cej w gruncie. Nasiona, obecnie dostpne
w sklepach, mona wysiewa przez cay
sierpie w rzdki co 20-30 cm. Roszponka

udaje si na kadej glebie byleby nie bya
zlewna i cika. Z siewu sierpniowego

otrzymamy zbiory jesienne.

Skorzonera
Skorzoner uprawiamy dla bardzo sma-

cznych korzeni, które gotuje si i podaje w
taki sposób jak kalafiory. Skorzonera lubi

gleby cikie, gliniaste, wilgotne. Siana na

wiosn nie zawsze wyrasta jak trzeba z

powodu suszy. Wysiana w sierpniu dobrze

zakorzenia si przed zim, a w roku

nastpnym wydaje plon dorodnych ko-

rzeni. Siew w sierpniu da plon do zbioru

jesieni nastpnego roku. Skorzoner sie-

jemy w rzdki, w rozstawie 30 x 6-8 cm.

Jarmu
Zielone, piknie karbowane listki jarmuu

przydadz si si zim w kuchni do deko-

racji potraw. Jarmu doskonae zimuje pod
niegiem. W sierpniu wysadzamy rozsad
jarmuu w rozstawie 40x30 cm lub siejemy

nasiona w rzdki co 40 cm. Z siewu otrzy-

mamy roliny rnae, lecz i te przydadz si
zim.
Kapusta pekiska (chiska)
Jest to warzywo nie docenione u nas

chocia dostpne. Licie i misiste ogonki

liciowe spoywa si jak kapust bia.

Nadaje si do uprawy poplonowej jesieni,

pod warunkiem, e ju w lipcu przygotu-

jemy* rozsad. Kapust pekisk wysa-
dzamy w sierpniu na zagonki w rozstawie

40x20 cm.

AUGUSTYN MIKA

ZIELONA POCZTA
Marek Student, ul. Prusa 4/20, 37-310

Nowa Sarzyna odstpi ksiki z serii Poczet
Polskich Olimpijczyków w zamian za

nasiona jakichkolwiek rolin egzotycznych.
Przemysaw Rank, ul. Staszica 10 m. 3,

62-035 Kórnik, odstpi ksiki i komiksy za

nasiona cytryny, kawy, herbaty i pomara-
czy. Agnieszka Lampart, 36-016 Chmielnik
400, poszukuje nasion kawy i rolin cytru-

sowych. Jarosaw Wita, ul Odrodzenia 48,

44-234 Leszczyny, wymieni du rozmai-

to nasion rolin ezgotycznych na nasiona
lub sadzonki kawy, banana, ananasa, figi,

granatu, orzeszka ziemnego. Ilona Sumer-
mann, ul. PSP 5/24, 41-103 Siemianowice,
poszukuje jakichkolwiek nasion rolin egzo-
tycznych.

(am)

Minireportae z ptasich gniazd,
czyli.

.

.

• „ELEKTRYCZNE" GNIAZDA • SIATKARZE NIESTRASZNI

KOPCIUSZKOM • MONA SI GNIEDZI I W... ARMACIE!

• STAW - EKOLOGICZNA PUAPKA!

Gdzie te znajdziemy gniazda ptasie?

Czy ptaki znów nas zaskocz, gnied-
cych si w najprzedziwniejszych miejscach,

nawet tam, gdzie nikt adnych gniazd by

si nie spodziewa? Te pytania stawiamy

sobie u progu sezonu lgowego, a nastp-
nie próbujemy na nie odpowiedzie, pilnie

poszukujc gniazd. Ile to jednak razy

zagldamy nie tam, gdzie trzeba! Miniony

sezon przyniós klubowi sporo informacji o

gniazdach, ukrytych w cokolwiek dziwnych

miejscach. Na pocztek - gos ma Adam
Kuka z Opola: „Znalazem gniazdo kosa

na klatce schodowej w 4-pitrowym bloku

starego budownictwa (Opole, ul. Kraszew-

skiego). Gniazdo leao na skrzynce z

licznikami zawieszonej ok. 2 m nad scho-

dami przy drzwiach wejciowych. Samica
twardo siedziaa na jajkach, ale ptaki przy

karmieniu modych byy bardzo ostrone
jak na tak lokalizacj gniazda i staray si
przebywa przy gniedzie tylko w chwilach

nieobecnoci ludzi. Nie wiem, czy ten lg
zakoczy si pomylnie, ale najprawdopo-

dobniej ta sama para wyprowadzia drugi

tym razem udany lg w krzaku, na skwerze,

przed budynkiem, w którym zbudowaa
pierwsze gniazdo.

W tym roku znalazem te 2 gniazda kop-

ciuszka w budynkach. Pierwsze pod sufi-

tem sali gimnastycznej Szkoy Podstawo-

wej nr 5 w Qpolu, a drugie na bocznym
otarzu kocioa w Otmuchowie (woj. opol-

skie). Kopciuszkom gniedcym na sali

nie przeszkadzay piki uderzajce tu obok
gniazda. W obu lgach ptaki doczekay si
pisklt.

Obserwowaem w tym roku 3 pary zib,

które wykorzystay materiay ze starego

gniazda do budowy nowych. Jedna z nich

zbudowaa tegoroczne gniazdo na drzewie

rosncym obok drzewa, na którym byo
rozbierane zeszoroczne gniazdo. Ptaki

orzenbosy wic swój dom z jednego
Irzewa na drugie".

Grzegorz Romek z Lublina znalaz

gniazdo sikory modrej ni mniej ni wicej
tylko w starej zabytkowej katiuszy (rodzaj

dziaa), traktowanej jako zabytek techniki

wojennej. „W jak bardzo rónych miejs-

cach ptaki próbuj zakada gniazda" -

dodaje refleksyjnie Grzegorz, a my w peni

si z nim zgadzamy.
Zdarzaj si gniazda zbudowane z nie-

zbyt typowych materiaów. Przykad wraz

e zdjciem niedawno prezentowalimy. Po

wydrukowaniu tej wiadomoci otrzyma-

limy kolejne, podobne. Zaraz odezwa si
do nas cytowany ju wyej Adam Kuka:
,,Po przeczytaniu listu Adriana Surmac-
kiego ze Szczecina, zaczem baczniej

przyglda si gniazdom sierpówek. Na ul.

Nysy uyckiej w Opolu, we wnce sklepu

,, Rondo" znalazem jedno pooone na

skrzynce z urzdzeniami elektrycznymi, w
którym wród patyków dostrzegem mie-

dziany (a wic mikki) drut i rozcignit
spryn z cienkiego drutu. Bd szuka
takich gniazd nadal. By moe, e na tere-

nach bezdrzewnych sierpówki czsto uzu-

peniaj konstrukcje gniazda nietypowymi
materiaami. Moe to by take przeoczane
przez obserwatorów. Ale dlaczego by sier-

pówki nie mogy robi gniazd z drutu,

skoro gatunki wykorzystujce materiay
mikkie wplataj w gniazda kawaki wor-

ków foliowych, papieru i sznurków z two-

rzyw sztucznych".

Przy okazji: bardzo przepraszamy Adama
za dwukrotne ju przekrcenie jego nazwi-

ska. Adam pisze listy wyranie, nie ponosi

wic sam adnej winy za te bdy. Ja cho
znam jego nazwisko na pami, przed

kad publikacj ogldam je niczym przez

lup. Có z tego - gdzie tam chochlik dru-

karski zawsze popsuje nam szyki!

Po licie Adriana Surmackiego o gnie-
dzie sierpówki z drutu odezwa si Grze-

gorz Chlebik z Turzy lskiej. „Podobne
gniazdo z grubych drutów i zaledwie kilku-

nastu patyczków znalazem na drzewie w
pobliu placu, na którym znajdowao si
wiele materiaów budowlanych, drutów itp.

Gniazdo byo ju opuszczone..."

Niedawno pisalimy o gniazdach, które

nie s tylko gniazdami. Ciekawy przykad

takich budowli ptasich nadesa nam Mar-

cin Pisula z Kolbud w woj. gdaskim.
„Na dnie stawu gniedzio si kilka par

czajek i obecnie wodz one pisklta. Okoo
10 maja do stawu zaczto wpuszcza wod.
Wikszo czajczych pisklt ucieka przed

wod na trawiaste groble i wyspy. Nie-

wielka liczba modych czajek zostaa

okrona przez wod i spotka je tragiczny

los. W mojej okolicy czajki chtnie gnie-d si na dnie stawów pozbawionych
wody i zjawisko to jest do czste.

Jest to obserwacja wana z punktu

widzenia ochrony ptaków. Wiele gatunków,

wykorzystujcych róne konstrukcje, budo-

wle i rodowiska stworzone przez czo-
wieka do gniedenia si, wpada w ekolo-

giczne puapki - podobnie jak czajki z listu

Krzysztofa. Prosimy ptakolubów o zwróce-

nie uwagi na takie zjawisko i podawanie w
listach stosownych przykadów.

TOMASZ KOSOWSKI
Fot. autora

Na zdjciach:

1. Czajki gnied
si nie tylko na -
kach, ale te np. na
piaszczystych ugo-
rach nadrzecznych
oraz na spuszczo-
nych stawach ryb-

nych. Gniedc si
w ten sposób nar-

aaj lgi na za-

gad (przykad - w
tekcie)
2. Sikora modra -

jeden z najpospolit-

szych ptaków w za-

drzewionych osio-

dah
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Emil Schramm (RFN), kolarz z zespou Wernera Stlf-
fela, startowa na roworze „Hermes" konstrukcji szefa
zespou. Tylne koo amortyzowane, osona przeciw-
deszczowa z nylonu. Obydwa koa maj rednic 20
cali, dziki czemu cay rower nie Jest tak duyl Jak
typowe rowery poziome. Ma on ekstremalnie duy
zakres przeoe - od bardzo niskiego biegu „gór-
sklego" do przeoe szybkociowych

Fot. J. Dbrowski

- Od dawna do pracy dojedaem na
zwykym rowerze. Pewnego jesiennego
dnia 1980 r. napotkaem paskudny wiatr

czoowy; doszedem wówczas do wniosku,
e naley zmniejszy powierzchni czoow
roweru - i zbudowaem eksperymentalny
rower poziomy. W trakcie eksploatacji

zmieniaem w nim wiele elementów, midzy
innymi z tyu zastosowaem podatne, mik-
kie, zawieszenie. Nie wiedziaem jeszcze
wtedy, jak acuch powinien by prowa-
dzony wzgldem wahacza i zastosowany
przeze mnie ukad mia tendencj do pod-
skoków w trakcie pedaowania. Koledzy
natychmiast nazwaii go z tego powodu
„Gumowa Krowa".
Póniej powstay nastpne konstrukcje,

a doszo w 1986 r. do ,,Diogenesa". Na
nim mój przyjaciel Emil Schramm na zawo-
dach w Numbrecht osign w sprincie 56
km/h.
Jednak przede wszystkim chodzi mi o

pojazdy powszechnie dostpne - w wik-
szoci do samodzielnego montau. W
zwizku z tym rozwijam nadal konstrukcje

kompaktowe, nie rónice si wiele wy-
miarami od klasycznego roweru: ,,2-D" (D

od ,,Diogenes"), ,,Merkur" i „Hermes". W
ubiegym roku wpadem na pomys bardzo
prostego roweru poziomego, nadajcego
si do produkcji - z jednobelkow ram,
bezporednim kierowaniem i minimaln
iczb elementów - ,,Solveig". Na jednym
jedzi w Sieradzu mój przyjaciel Christian

Herz.

Co do zawodów w Sieradzu - jestem

zachwycony rónorodnoci pojazdów, za-

prezentowanych zarówno przez Polaków,
jak i Rosjan! Szczególnie pomysy tych

ostatnich odbiegaj od wszystkiego, co
mona spotka na Zachodzie. Dugoletni
brak kontaktu wschodnich i zachodnich
rodowisk HPV zaowocowa znalezieniem

przez kad ze stron wasnych dróg roz-

woju. Dobrze, e wreszcie nastpi history-

czny moment spotkania i wymiany do-
wiadcze, z pewnoci ku poytkowi
wszystkich zainteresowanych. To jest

wanie zadanie takich spotka, jak to w
Sieradzu - ich wyniki sportowe s dla mnie
raczej wskazówk pewnego kierunku roz-

woju ni celem samym w sobie. Jestem
wic przekonany, e dziki temu zlotowi

opracuj jaki nowy pojazd. ..(mu)
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NARODZIMY
OCEANU LODOWATEGO
Wszyscy wiedz, *e na Ziemi ist-

niej strefy klimatyczne. Wokó
równika rosn dungle, wokó bie-
gunów w czasie krótkiego lata
pokazuj si nieliczne rolinki. Tak
byo zawsze, przecie pory roku i

strefy klimatyczne s skutkiem
pochylenia osi obrotu Ziemi...

Okazao si jednak, e nie zawsze bie-

guny byy tam, gdzie s dzisiaj. Strefa pod-
biegunowa na pókuli pónocnej bya
pocztkowo odchylona od dzisiejszej o
okoo 30° i znajdowaa si gdzie midzy
dzisiejszym pówyspem Tajmyr, pónocn
Mongoli i rzek Koym. Karboska flora i

fauna Szpicbergenu, Grenlandii, Czukotki,
Alaski oraz innych regionów pooonych
dzi wokó bieguna pónocnego bya typowo
tropikalna. Zmiany nastpiy stopniowo.

W wyniku bada paleomagnetologów
potwierdzono hipotez, e przemieszczenie
strefy tropikalnej i podbiegunowej nast-
pio wskutek dryfu kontynentów. Stwier-
dzono, e przed 350-700 min lat obszar
pooony wokó dzisiejszego bieguna by
czci Oceanu wiatowego. Wszystkie
masywy ldowe leay bardziej na poud-
nie, w pobliu równika i powoli przesuway
si ku pónocy. W trakcie dryfowania w
rodkowym karbonie (okoo 300 min lat

temu) tworzyy one jeden kontynent, Lau-
razj. W skad tego kontynentu wchodziy:
Ameryka Pónocna, Europa i pónocna,
wiksza cz Azji. Na pónocnym brzegu
tego kontynentu rozciga si przodek
Oceanu Lodowatego.

Ld przesuwa si powoli na pónoc. W
kocu jury (140-130 min lat temu) jednolity

dotd kontynent zacz pka i wtedy
wanie rozdzielia si Ameryka i Europa,
powsta Ocean Atlantycki. Jakby dla rów-
nowagi na Oceanie Spokojnym zaczy si
zblia do siebie-Ameryka Pónocna i Azja.

W wyniku tych przesuni powsta prze-

smyk czukocko-aiaskaski, którym po-
czyy si kontynenty amerykaski i azja-

tycki, a Ocean Lodowaty oddzieli osta-

tecznie od Oceanu Spokojnego. Stao si
to okoo 100 min lat temu, w poowie
okresu kredowego.

W wyniku cigego rozszerzania si
Atlantyku powsta na pónocy cay system
rozpadlin i szczelin. Przed ok. 55 min lat

najwiksze z tych rozpadlin wbiy si g-
boko w Arktyk, jakby przeduajc Ocean
Atlantycki. Szczelina ta oddzielia od
Eurazji wski pas obrzea, tworzcy dzi
podwodny Grzbiet omonosowa, przebie-

gajcy przez biegun na poudnie wzdu
130° d. geogr. wsch.
Z biegiem czasu ta sama szczelina

przeksztacia si w gboki Basen Eurazja-
tycki, stanowicy zachodni cz dzisiej-

szego Oceanu Lodowatego, czc go z
Atlantykiem. Proces wnikania szczeliny w
gb Azji zachodzi nadal

r o czym wiadczy
wska strefa epicentrów trzsie ziemi - od
morza aptiewów na poudnie.
Wyjtkowa zoono budowy geologicz-

nej i uksztatowania dna Oceanu Lodowa-
tego pochodzi z rónych epok. I to jest

rozwizanie jednej z zagadek Oceanu.
(kag)

Rys. „Sputnik"
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Wiesaw Wernic

- Pamitam - odparem.
- Powiedziabym wówczas wicej, gdyby mi ona zezwo-

lia. Mówiem równie, dlaczego przenielimy si z Teksasu

do Nevady. Co prawda do ogólnikowo, lecz teraz, skoro

pan Lee...

- Pan Lee - wpadem mu w sowo - mówi nam o tym.

Powtórzy to , co pan mu jeszcze w Teksasie opowiada. Tak

wic wiemy ju, w jaki sposób pozna pan czowieka, który

dzi jest szeryfem Colding.

- Skoro tak, nie ma o czym mówi.
- Owszem, jest o czym - sprzeciwiem si. - Przecie nie

wyjawi nam pan celu, dla którego tu przyby.
- Och, to jasne! Przybyem tu w roli wiadka, by stwier-

dzi, e Crenian i Dalton to ta sama osoba, oraz by powiad-
czy, e i Daltonie ciy nie tylko zarzut napadu na bank,

lecz równie na farmy teksaskich rolników.

- A Crenian nie pozna pana?
- Wcale u niego nie byem.
- Jak to? A zameldowanie?
- Lee odradzi mi. Powiedzia, e szeryf mógby mnie

pozna, zainteresowa si, po co tu przybyem i po prostu...

uciec. Sdz , e Lee przesadza z ostronoci, ale nie bd
se\* sprzeciwia.

- Dobrze, lecz przecie nie pierwszy raz bawi pan w
Colding?

- Nie pierwszy, ale nigdy si nie meldowaem, poniewa
nigdy tu nie nocowaem. Interesy potrafiem zaatwi w cigu
paru godzin.

- No to jak pan rozpozna w szeryfie Daltona?

I
r

- Przypadkowo, na ulicy. Gdy go ujrzaem, jakby piorun

we mnie strzeli. Szed wtedy ze swym zastpc, Wiliem
Musgrave'em. I tego poznaem. Poniewa weszli do którego
ze sklepów, podyem za nimi, by si dokadniej przyjrze.
Kupowali, bo by to sklep z galanteri msk, chustki na
szyj i jeszcze jakie drobiazgi. Sprzedawca skaka wokó
nich jak mapa na linie w wdrownym cyrku. Dziki temu
obejrzaem ich dokadnie. To byli oni, ludzie, którzy napadli

na* moj farm. W Crenianie dodatkowo rozpoznaem czo-
wieka, który rzekomo chcia naby ode mnie bydo.
Wówczas przedstawi si jako Walter Dalton. Sdz, e jest

to jego prawdziwe nazwisko.

Karol skoczy si goli i my. Przysza na mnie kolej, wic
nie mogem duej prowadzi rozmowy. Usyszaem, jak

Karol zapyta:
- To i dzisiaj przyjecha pan na kilka godzin?
- Nie, na dwa lub trzy dni.

- I gdzie pan bdzie nocowa? Bez zameldowania nie

wynajm panu pokoju!
- Lee powiedzia, e mi to zaatwi u swoich znajomków, w

ostatecznoci bd nocowa u niego.
- Gdyby powstay jakie trudnoci - powiedzia Karol -

prosimy do nas.

Bardzo dzikuj, bardzo dzikuj! Chyba nie zajdzie taka

potrzeba.
- No, Janie, jak tam? Jeste gotowy? Mnie ju kiszki mar-

sza graj.

Po kilku minutach zeszlimy do baru i zasiedli przy stoliku.

- Przyjechaem przed dwoma godzinami dyliansem -

wyzna Bates - niadania nie zdyem zje ani u siebie w
domu, ani tutaj. Przede wszystkim musiaem porozmawia z

panem Lee. Czeka na mnie przed stacj pocztow. Dylians
to dobry wynalazek, lecz kolej jeszcze lepszy. Marz o
torach, które pocz Center Point z Colding i przebiegn
kilka kroków przed bram mojej farmy. To dopiero bdzie
frajda! Zarrtiast wielogodzinnej wdrówki, w dwie godziny

znajd si w Colding, a zanosi si na to, e bywa tu bd
czciej ni dotychczas.

- Dlaczego? - zaciekawiem si.
- No, bo sytuacja si wyjania. Pojmujecie, dlaczego?

* - Chodzi o Creniana? - stwierdzi Karol zniajc gos.
Odpowiedzi nie otrzyma, bo wanie zjawi si przy

naszym stoliku barman. Skoni si.

f
I

- Czy tak jak zwykle? - zapyta.
- Co pan jada na niadanie? - zwróciem si do Batesa
- A co panowie? ^
- Jajka na bekonie, tosty, kawa ze mietank.
- wietnie. Prosz o to samo.
- A wic jak zwykle, ale trzy porcje - powiedziaem do

barmana, który skoni si i odszed.
- A wic - Bates nawiza do przerwanej rozmowy - cho-

dzi rzeczywicie o Creniana, czyli o Daltona. Nadszed czas -

zniy gos do szeptu - by sprawiedliwoci stao si zado.
Teraz Dalton odpowie za wszystkie krzywdy, jakie wyrzdzi
innym: za rabunki, morderstwa, oszustwa, a chyba i za
zdrad wasnych towarzyszy. Wiem ju, e Jack Hudson zos-
ta uwiziony, i jestem pewien, e na rozprawie sdowej
wystpi nie tylko w roli oskaronego, lecz równie wiadka. I

nie bdzie oszczdza Daltona.

Barman przyniós na tacy zastaw i zamówione potrawy.
Przerwalimy na chwil pogawdk, by zaj si bekonem i

tostami. Dopiero przy kawie Karol zagadn:
- A co tam na paskiej farmie? Wszystko w porzdku?

Mia pan nowych goci?
Miaem. Wielce kopotliwych. Na szczcie wszystko sko-

czyo si dla mnie pomylnie. Nie odgadniecie, kto si u
mnie zjawi!

- Jack Hudson ze swoimi ludmi - odpar Karol.
- Istotnie! Jak pan si tego domyli?
- Po prostu rozumowaem logicznie. Przecie skoro Hud-

son dotar do Colding, musia po drodze z Center Point, bo
to najkrótsza droga, zahaczy o pask farm. Co prawda
móg j omin, lecz jaki podróny ominie jedyny dom
stojcy na pustkowiu, nie wykorzystujc okazji, by napoi
konie.

- Prawda! To zdarzyo si w kilka dni po waszym odje-
dzie. Zauwayem ich rankiem, gdy szedem przez podwórze
w stron stajni. Mój syn Gilbert zawoa, e zbliaj si jacy
ludzie. Zdziwio mnie to, bo gocie zawsze przybywali
pónym popoudniem lub wczesnym wieczorem. Z Center
Point do mnie to szmat drogi, a nie kademu chce si wsta-
wa przed witem lub wdrowa noc, jak to zapewne
musieli uczyni niespodziewani gocie. Grupka jedców
zmierzaa w kierunku mej farmy.

Cdn.
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Pierwsza sala - Odkrywców -

pokazuje prehistorycznych ludzi,

myliwych, pierwszych zdobyw-
ców Dzikiego Zachodu i osie-

cleców.
Marzenie o atwym dorobieniu

si, bogactwie, zocie, bezkres-

rych wolnych przestrzeniach y-
ciowych byy bodcem do wd-
rówki pionierów na Zachód.

Zakadanie domostw, miasteczek

i wytyczanie szlaków - to tre
ekspozycji sali drugiej.

Sala trzecia przedstawia -

ducha podboju - walki pionierów

2: przyrod o przetrwanie, konf-

likty z Indianami, polowania na

bizony.

Ss?S n^tftnna mówi o spoe-
" 1

1

cznoci westernu. System poli-

tyczny, organizacje spoeczne,
prawo Dzikiego Zachodu, ro-

dzina i biznes. Mona tu zajrze
do warsztatu zotnika, posiedzie
w saloonie obok pokerzystów,

albo sfotografowa si za krat-

kami w areszcie. Najciekawszym
eksponatem jest kolekcja 174

koltów. \

I tak wdruj przez kolejne

sale, ogldam kolekcje broni,

ubra, siode, butów... Mijam au-

tentyczny wóz pionierski, przy

którym wdrowcy w postaci

manekinów pitrasz arcie. Na
tle malowanego pejzau pas si
wypchane krowy ..longhorny" i

bizony. Obok historyczna mapa
Teksasu ze szlakami pdzenia
stad byda. W gablotach elazne
stemple z inicjaami wacicieli

do wypalania znaków wasnoci
na skórze bydlt. W gablotach

wielki zbiór gwiazd szeryfa.

Za naciniciem guzika mona
uruchomi rozrób uliczn przed

saloonem. Figury woskowe ce-

luj do siebie, a z goników roz-

legaj si strzay.

Due zainteresowanie zwiedza-

jcych budz narzdzia poszu-

kiwaczy zota, waga i prawdziwa
gruda kruszcu, albowiem do dzi
wielu ludzi w czasie urlopu

wybiera si w góry na poszuki-

wania zota.

Osobna sala powiecona jest

filmowi. Umieszczone w cia-

nach telewizory bez przerwy

wywietlaj westerny od czasów

Ken Maynarda i Toma Mixa, a
po Johna Wayna. W osobnym
kciku mona obejrze rekwizyty

i stroje z serialu Bonanza.

Kiedy przechodzi si w mu-
•r/Mim ~t !i^«nnn noiAmii n«

drugi, przez olbrzymie okno

mona popatrze na specjalnie

skonstruowany pejza westernu,

który jeszcze bardziej wprowa-
dza w nastrój Dzikiego Zachodu.
Wszystkie sale spina olbrzymia

malarska panorama. Pokazuje

historyczny rozwój Dzikiego Za-

chodu, postacie traperów, kow-

bojów, Indian, szeryfów, a do
fikcyjnych bohaterów literackich.

Na zakoczenie ogldam sal,

której eksponaty pokazuj wpyw
westernu na kultur Ameryki i

innych krajów na wiecie.

Zabawki, ksiki dla dzieci o

tematyce kowbojskiej, komiksy...

Wanie komiksy... Jako eks-

ponat do muzeum dostaje si
Tytus w postaci dziewitej ksigi

przygód, której treci s przy-

gody Tytusa, Romka i A' Tomka
na Dzikim Zachodzie.

WASZ PAPCIO CHMIEL

M
PAN MDRALA bardzo chcia schudn i poszed po rad do

lekarza. Ten zbada go dokadnie i powiada:
- Przede wszystkim musi pan biega, biega i jeszcze raz bie-

ga. Hej, panie, panie!! Stop!!! Musz panu jeszcze przepisa

lekarstwo..!

MDRALA pyta Iksiskiego:
- Czy to prawda, e twoja siostra umie ju gotowa?
- Prawda! Gotowa ona umie, ale je si tego nie da!

to. ze niebawem energochonne,
tradycyjne grzejniki elektryczne

trafi do lamusa. Postarali si o

to specjalici z Biaegostoku i

Bydgoszczy. Skonstruowali

szklany kaloryfer, fachowo zwa-

ny ,,cienkowarstwowym elemen-

tem grzejnym". Jest to szklana

pytka, opatrzona powok opo-

row - takie elementy skada si
w swoiste listwy i podcza do
sieci, by uzyska podan tem-

peratur bez najmniejszego ry-

zyka wzniecenia gdziekolwiek

poaru. Mona je zatem instalo-

wa zarówno bezporednio na

cianach, jak i pod podog czy

w innych nie wykorzystanych

zakamarkach pomieszcze. Ka-

loryfer, cho szklany, jest bardzo

trway - projektanci gwarantuj
mu co najmniej 15 lat wytrzyma-

jzniane kaloryfery

z Polski w wiat
osci -

i niezmiernie ekonomi-

czny w eksploatacji. Do ogrzania

takiej samej kubatury zuywa
rednio o 30-50 proc. energii

elektrycznej mniej ni tradycyjny

grzejnik.

Opracowaniem, a nastpnie
przygotowaniem do produkcji

przez warszawsk spók „Eko-

pol" wynalazku, który doczeka
si ju patentów w wielu krajach

wiata, m.in. w Japonii, Polsce.

RFN, USA i ZSRR - zaj si
zespó naukowców i specjali-

stów. Przewodz mu - zastpca
dyrektora Krajowych Zakadów

Ksztatowania i Ochrony rodo-
wiska dr Ireneusz Bielski - znany

konstruktor energooszczdnych
elementów grzejnych do elazek

elektrycznych, oraz doc. Jerzy

Tomaszewski z Bydgoszczy
Swoim zaangaowaniem w prace

gwarantuj rozpoczcie seryjnej

produkcji szklanych kaloryferów

jeszcze w tym roku. Dziennie

wytwarza si bdzie ok. 10 tys.

elementów grzejnych, z czego*

tylko cz dla kraju, bo pozo-

stao musi trafi na eksport, by

zarobi na kosztowne maszyny i

urzdzenia zakupione do pro-

dukcji grzejników.

Mój przyjaciel Wgielek
ona przyniosa go z laborato-

rium w listopadzie 1987 roku. By
wielkoci duej myszy, czarny,

jedynie z wiksz bia plam na

brzuszku i z biaymi kocami
apek. Córka nazwaa go Wgiel-
kiem. Rós bardzo szybko. Zmie-

niay si jego ubarwienie i pro-

porcje ciaa. Futerko mia naj-

pierw krótkie i mikkie jak kret.

Póniej wyrosy, mu dusze,
sztywniejsze tzw. wosy ociste.

Wtedy by jakby nieco ,
.szpako-

waty" o wosach niejednolitych,

czarnych ale z domieszk partii

jasnych. Pod koniec ycia mia
troch brzowego nalotu" po

bokach ciaa i apek. Ogonek,

pocztkowo do krótki i cienki

- wyduy si i zgrubia, sta si
jakby zbvt duy u tak maeao
zwierztka. Wreszcie szczur wy-

rós cakiem , a wtedy ogon -

cho nadal dugi - nie by ju tak

„ogromny". Zgrubiay i wydu-
yy si jego apki, adnie ufor-

mowa pyszczek.

Mody szczur by ogromnie
ruchliwy. Biega, skaka po fote-

lach i tapczanach. Podskakiwa-

nie w biegu oznaczao dobre

samopoczucie i rado. atwo
uczy si korzystnych dla siebie

sytuacji - na przykad wchodze-
nia na oparcie fotela, leenia na

ciemnym plecaku córki. Od po-

cztku by bardzo towarzyski,

zdecydowanie chcia przebywa
blisko nas. Zastpowalimy mu
przecie jego rodzinne stado.

Spa w swojej klatce. Szybko
nauczy si jednak prosi o

wypuszczenie go z niej wieczo-

rem, a na krótko - przed poud-
niem. Stawa wtedy „supka" w
rogu klatki. By bardzo czysty,

na toalet futerka powica
sporo czasu. Szkód w domu nie

wyrzdza, trzeba byo tylko

uwaa na kocówki przedua-
czy elektrycznych, którymi jako
szczególnie si interesowa (czy-

by wyczuwa w nich prd?).

Jad wszystko z wyjtkiem...

surowej marchwi (!), któr po-

cztkowo cakowicie wyczy ze

swej diety. Dostawa jednak
przede wszystkim pokarmy zbo-
owe oraz specjalne ,,granulki"

do karmienia gryzoni. Wielkimi

przysmakami zawsze byy: szpi-

nak (ale przyprawiany zasma-
ka!), niewielkie iloci sera bia-

ego i troch ótego, kawaeczki
gotowanego misa, zwaszcza
ryby. Pokarmy biakowe trzeba

dawa gryzoniom ogldnie, prze-

karmienie nimi powoduje nieko-

rzystne zmiany skóry. Pi zwykle

wod - jzykiem jak pies - cza-
sem gotowane mleko z odrobin
wapna ..Calcium", które dosta-

wa leczniczo. Jad te natk z

pietruszki, saat.
W starszym wieku zmieniy si

nieco jego upodobania pokar-
mowe. Zacz chtnie przyjmo-
wa surow marchew i jabka, a

swoiste ..ogryzki" z nich - kon-
sekwentnie wrzuca do pojem-
niczka z wod. Kawaki staego
pokarmu podawa sobie do py-
szczka zwykle lew apk. By
zatem ,, makutem". Z wikszymi

kawakami zeru stara si ukry
pod szat lub regaem, cho
nigdy mu ich nie zabierano.

Szczur budzi bardzo róno-
rodne odczucia wród naszych
krewnych i znajomych. Pewne
osoby nie mogy go zaakcepto-

wa, inne -
i to na ogó wcale nie

biolodzy! - odnosiy si ód niego

przyjanie, interesoway si nim,

a nawet odwaay si gaska.
Licealistkom - koleankom córki

- na ogó bardzo si podoba, a

maluchy - dzieci z paszego
bloku i ssiedztwa - byy nim
zachwycone! Zwierz by zreszt
uroczy, bardzo ufny i agodny.
Nikogo nigdy nie ugryz, a

domownicy mogli si z nim
bawi do woli.

Wiosn 1989 roku Wgielek
zacz przejawia oznaki do
wczesnego starzenia su? -

pyszczek mu posiwia, mia ju
zwolnione ruchy. W kocu mar-

ca pad nagle, w czasie cakiem
wolnego poruszania si po
mieszkaniu. Dosownie kwadrans

przedtem jeszcze bawi z nami,

jad z rki okruchy ze wite-
cznego placka. Ogromnie nam
go al, bo zaprzyjanilimy si z

nim bardzo. y u nas pótora
roku i by na prawach... lubia-

nego domownika. Znany mi jest

podobny przypadek cakowitego
oswojenia szczura, który sta si
wiernym towarzyszem czowieka
(aktora). Mog to potwierdzi, e
jest to moliwe...

TADEUSZ BUCHALCZYK
Fot. Edward Rejkiewicz
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- Mama da mi 55 groszy na

kino. W Musze" graj nowy film

kowbojski z Kenmajnardem i

Tomiksem ... mama da...

- Cigle by lata do kina, a

lekcje odrobie?
- Mao zadane...

Taka rozmowa miaa miejsce

w moim mieszkaniu na warszaw-

skiej Starówce przed 55 laty. W
pobliu mojego domu (dzisiejszy

Barbakan) byy 3 kina prywatne,

ydowskie. Staromiejskie" na

rogu ul. Kiliskiego i Dugiej, po

przeciwnej stronie kino ,,Mucha"

oraz wiksze z balkonem Fo-

rum" na ulicy Nowiniarskiej.

Ulica Nowiniarska zamieszkana

bya przez ludno ydowsk.
Obecnie ten odcinek ulicy nie

istnieje, a prawie naprzeciwko

powstaje Pomnik Powstania

Warszawskiego.
Kina upstrzone byy plakatami,

prawdopodobnie twórczoci sa-

mego waciciela i jego dzieci.

Kowboj na spitym koniu strzela

w niebo z rewolweru, kuszc do

obejrzenia westernu. Pod plaka-

tem przez cay rok wisia napis:

Ostatnie trzy dni! Film kowbojski

prosto z Hollywood! Sceny mro-

ce krew w yach! ywcem
oskalpowany! Napad na dyli-

ans! Dwa seanse 55 groszy i na

dodatek PAT-a dodatek! (Polska

Agencja Telegraficzna). Dzi nie

ma ladów po domach, w któ-

rych byy te kina. Zostay spa-

lone przez Niemców w czasie

Powstania Warszawskiego.

Jak warto miao 55 groszy

przed 55 laty? Za 55 groszy

mona byo kupi 10 jajek, 1/2

kg cukru, trzy ciastka lub wy-

mieni w banku na... 10 centów

USA.
Film by czarno-biay, ale

dwikowy z polskimi napisami.

Publiczno ywo reagowaa na

akcj filmu.

- Uwaaj! Z tyu! Obejrzyj si!

Daj nog!
Dwa - trzy razy chodzilimy na

te same filmy, wic znalimy

akcj na pami i wiedzielimy z

góry na jakie niebezpieczestwa

naraony jest Ken Maynard, czy

Tom Mix.

Filmy rway si czsto i wi-

downi zalegay ciemnoci. Wte-

dy rozpoczynalimy gwizdanie i

tupanie, a si sala trzsa.
- Kto tupa?! - wpada na

widowni zdenerwowany waci-
ciel kina. Niech nie tupaj, ju
si klei klisze i w trymiga bdzie

fertig.

Po seansie szukalimy na ty-

ach kina porwanych tam fil-

mowych. Klisze pocite po pi
klatek suyy jako waluty wy-

mienialne na inne drogocenne w
naszej rzeczywistoci przedmio-

ty lub do robienia kopci czyli

wiecy dymnej. Paczuszk klisz

owijao si w gazet i podpalao.

Kiedy buchn ogie, przydusza-

limy paczk butem i wydoby-

way si kby gstego, biaego

dymu.
Nasyceni westernowymi prze-

yciami, po powrocie do domu
bawilimy si w kowbojów. Bie-

galimy po podwórkach, strzelali

z korkowców i
kapiszonowców.

Nasze rewolwery nosilimy w
kowbojskich pasach wasnor-
cznie uszytych z kawaków
pótna. Miaem równie stary

kapelusz ojca, do którego doszy-

ern pasek pod brod. Z mam
bya ciga walka o sznur do

wieszania bielizny „poyczony"

na lasso. Niestety, nigdy nie

udao mi si krci tym koa i

zapa w ptl krzeso lub sios-

tr. Nie wiedziaem wtedy, e
lasso musi by zrobione z twar-

dej, sprynujcej linki.

Wielkim marzeniem byo posie-

dzie w prawdziwym kowboj-

skim siodle.

I oto po pó wieku moje

marzenie si spenio. Gdzie? w
Los Angeles, w Muzeum Wes-

ternu. Oto siedz dzi w praw-

dziwym siodle kowbojskim i

udaj, ze jad na koniu. Przede

mn kolorowy telewizor. Na ekra-

nie widz siebie, a za mn pdz-
cych na koniach kowbojów. Ka-

mera tv skierowana jest na mnie,

a z magnetowidu przenoszony

jest obraz galopujcych jed-
ców Po naoeniu si obrazów

powstaje ten oszukaczy efekt.

Muzeum Westernu zostao ot-

warte jesieni 1988 roku. Znaj-

duje si w Los Angeles w pobliu

Ogrodu Zoologicznego. Zajmuje

obszar 13 000 m : - budowa kosz-

towaa 34 miliony dolarów. Mu-

zeum posiada stae sale wysta-

wowe, galerie okresowe, kino na

238 miejsc, restauracj, duzy

sklep z pamitkami, bibliotek i

filmotek, wiele rónych pomie-

szcze zakulisowych oraz rezer-

wowe sale ,,na wyrost", bo jest

nadzieja, e muzeum bdzie si

rozrasta.

W muzeum znajduje si 16 000

eksponatów z Dzikiego Zacho-

du, datowanych od XVI wieku, az

po dzie dzisiejszy. Warto
wszystkich eksponatów, w skad

których wchodz kolekcje broni,

siode, odziey, mebli, pamitek i

fotografii zbieranych z caych

Stanów Zjednoczonych przez

trzy lata szacowana jest na 20

milionów dolarów.

Zwiedzanie zaczyna si od

wewntrznego dziedzica, jakby

zamkowego, na rodku którego

stoi rzeba konia i kowboja graj-

cego na gitarze.
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